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Teoria: Twierdzenie Menelaosa. Pot¦ga punktu wzgl¦dem okr¦gu. Okr¡g Feu-
erbacha. Proste �evy (±rodkowe, dwusieczne, symetralne, symediany), twier-
dzenia o symedianie, twierdzenie �evy. Twierdzenie Stewarta. Twierdzenie
Simsona.

Zadania

1. Udowodnij twierdzenie Menelaosa.

2. Udowodnij, »e de�nicja pot¦gi punktu jest dobrze okre±lona, tzn. nie
zale»y od wyboru prostej przechodz¡cej przez punkt i przecinaj¡cej okr¡g.

3. Osi¡ pot¦gow¡ dwóch okr¦gów o ró»nych ±rodkach nazywamy zbiór punk-
tów maj¡cych równe pot¦gi wzgl¦dem tych okr¦gów. Udowodnij, »e o±
pot¦gowa jest prost¡ prostopadª¡ do prostej ª¡cz¡cej ±rodki tych okr¦gów.

4. Niech AD, BE, CF b¦d¡ trzema czewianami w trójk¡cie ABC. Wyznacz
najmniejsz¡ warto±¢ wyra»enia AF

FB + BD
DC + CE

EA .

5. Wyka», »e symediany trójk¡ta przecinaj¡ si¦ w jednym punkcie (tzw.
punkcie Lemoine'a).

6. W trójk¡cie ABC wpisanym w okr¡g, symediana wychodz¡ca z wierz-
choªka A przecina okr¡g w punkcie D. Oznaczamy ±rode k odcinka AD
przez M . Wyka», »e ∠BMD = ∠DMC = ∠BAC.

7. W trójk¡cie ABC punkty D,E, F s¡ punktami styczno±ci okr¦gu we«
wpisanego. Udowodnij, »e proste AD, BE i CF przecinaj¡ si¦ w jednym
punkcie.

8. W czworok¡cie ABCD punkt M jest ±rodkiem przek¡tnej AC. Wyka», »e
je»eli ∠DMA = ∠AMB = ∠DCB, to na tym czworok¡cie mo»na opisa¢
okr¡g.

9. Udowodnij twierdzenie Stewarta.

10. Cztery proste przecinaj¡ si¦ w sze±ciu punktach i tworz¡ cztery trójk¡ty.
Wyka», »e okr¦gi opisane na tych trójk¡tach maj¡ punkt wspólny.

11. W okr¡g O wpisujemy trójk¡t ABC i oznaczamy jego ortocentrum przez
H. Niech X,Y, Z b¦d¡ odbiciami punktu P wzgl¦dem boków trójk¡ta
ABC. Wyka», »e X,Y, Z,H le»¡ na jednej prostej.
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Zadania olimpijskie

1. Dany jest trójk¡t ostrok¡tny ABC. Punkt D jest spodkiem wysoko±ci
opuszczonej na bok BC, a H jest dowolnym punktem wewn¦trznym tej
wysoko±ci. Proste BH i CH przecinaj¡ boki AC i AB danego trójk¡ta
odpowiednio w punktach E i F . Wyka», »e ∠EDH = ∠FDH.

2. Czworok¡t ABCD wpisany jest w okr¡g o ±rodku O i promieniu R. Prze-
k¡tne AC i BD tego czworok¡ta przecinaj¡ si¦ w punkcie E. Udowodnij,
»e je»eli s¡ one prostopadªe, to EA2 + EB2 + EC2 + ED2 = 4R2.

3. Na bokach AB i AC trójk¡ta ABC obrano takie punkty L i M, »e 5AL =
2AB i 4AM = 3AC. Odcinki BM i CL przecinaj¡ si¦ w punkcie P , a
odcinki AP i BC w punkcie N. Wyznacz BN

BC .

4. Dane s¡ trzy punkty A,B,C le»¡ce kolejno na jednej prostej. Przez A i
C przeprowadzamy okr¡g O tak, by jego ±rodek nie le»aª na prostej AC.
Niech P b¦dzie punktem przeci¦cia stycznych do okr¦gu w punktach A i C,
i niech Q b¦dzie punktem przeci¦cia odcinka PB z okr¦giem O. Wyka», »e
punkt przeci¦cia dwusiecznej ∠AQC i odcinka AC nie zale»y od wyboru
okr¦gu.
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